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Відповідальна за випуск І. Ф. Панчук 
 
 
СКОРОЧЕННЯ 
 

дал – декалітр стор. – сторінка 
грн – гривня т – тонна 
м. – місто табл. – таблиця 
млн. – мільйон тис. – тисяча 
п.р. – поточний рік кв.м – квадратний метр 
р. – рік шт – штук 
млн.шт.умов.цегли – мільйон 
штук умовної цегли 

тис.шт – тисяча штук 

куб.м – кубічний метр % – відсоток 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 
"у тому числі", 
"з них" 

– наведено не всі доданки загальної суми 

Синвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 
Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 
статистичної інформації 

 
 
 
 
 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 
складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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Передмова 
 

Статистичний бюлетень "Промислове виробництво області за 
січень–березень 2019 року" містить динаміку основних показників, що 
характеризують діяльність підприємств щомісячного обліку (великі і 
середні підприємства, а також малі – з вагомою часткою у виробництві та 
реалізації промислової продукції), які займаються виробництвом та 
реалізацією промислової продукції (товарів, послуг) в області.  

Наведена інформація базується на основі показників державної 
короткострокової статистичної звітності промислових підприємств за  
ф.№1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової 
продукції (товарів, послуг) за видами" та ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про 
економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться 
до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної 
промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами". 
Інформація за видами промислової діяльності сформована за 
функціональним принципом (по однорідних продуктах). 

У бюлетені наведено показники за січень–березень 2019р. та у 
порівнянні із відповідним періодом 2018р. щодо індексів промислової 
продукції за видами діяльності, виробництва найважливіших видів 
промислової продукції у натуральному виразі та обсягу реалізованої 
промислової продукції (товарів, послуг) за видами промислової діяльності 
та регіонами. 

Інформація може бути корисна спеціалістам, які працюють у сфері 
економіки, науковцям, студентам та особам, які цікавляться виробництвом 
та реалізацією промислової продукції на Закарпатті. Бюлетень включає 
табличний та графічний матеріали, які дають наглядне уявлення про 
подану інформацію.  

У ньому наведені короткі методологічні пояснення щодо складу та 
формування окремих статистичних показників. 

Дані, наведені у статистичному бюлетені є попередніми і можуть 
бути уточненими у наступних статистичних виданнях. 
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Індекси промислової продукції 
 
У березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2018р. 

індекс промислової продукції становив відповідно 101,5% та 99,8%, за 

підсумками січня–березня 2019р. – 105,9%.  

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–березні 

2019р. порівняно із січнем–березнем 2018р. індекс обсягу виробництва 

становив 94,1%. Скорочено видобуток пісків природних, каменю 

дробленого (щебню), який використовується як наповнювач бетону, для 

дорожнього покриття та подібних цілей. 

У переробній промисловості порівняно з січнем–березнем 2018р. 

обсяг виробництва промислової продукції склав 108,5%.  

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 

січні–березні п.р. індекс промислової продукції становив 93,5%, у т.ч. у 

виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – 101,7%, 

розподіленні газоподібного палива через місцеві газопроводи – 72,5%. 

Індекси промислової продукції
у 2018–2019 роках

(у % до відповідного періоду 
попереднього року, наростаючим підсумком)
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У січні–березні п.р. обсяг нових замовлень на виробництво 

промислової продукції підприємств переробної промисловості склав 
3415,7 млн.грн.  

Впродовж січня–березня п.р. реалізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на суму 7203,4 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на  
2964,2 млн.грн.  
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Індекси обсягу промислової продукції за видами діяльності 
 

(відсотків) 
Березень 2019р. до  

Код за
КВЕД-
2010 

лютого 
2019р. 

березня 
2018р. 

Січень– 
березень 
2019р. 

до січня– 
березня 
2018р. 

Довідково
січень– 
березень
 2018р. 
до січня–
березня 
2017р. 

  
Промисловість B+C+D 101,5 99,8 105,9 105,0
Добувна та переробна 
промисловість B+C 103,2 103,2 108,3 106,6
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів B 122,5 117,1 94,1 123,5
Переробна промисловість C 102,9 102,9 108,5 106,4
з неї   
виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів 10-12 90,0 74,0 91,4 86,6
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 96,4 74,6 83,7 95,6
виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 16-18 131,2 93,9 88,1 111,1
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 20 113,2 99,0 91,8 94,2
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 к к к к
виробництво гумових і 
пластмасових виробів; іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 113,7 92,2 98,5 129,4
металургійне виробництво 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 24, 25 111,9 81,8 73,4 108,7
машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устатковання 26–30 100,4 112,7 120,0 110,7

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 91,3 81,0 93,5 97,3
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Індекси промислової продукції по регіонах1 

 
(відсотків) 

Березень 2019 до  

лютого 
2019 

березня 
2018 

Січень–березень 
2019 до  

січня–березня 
2018 

Довідково: 
січень–березень

2018 до  
січня–березня 

2017 
 
Україна 112,0 102,1 99,1 102,9

Вінницька 119,2 118,5 112,0 97,8

Волинська 120,8 104,1 98,5 105,5

Дніпропетровська 113,6 109,3 103,0 107,0

Донецька 110,2 101,5 101,8 101,1

Житомирська 107,4 90,5 92,3 98,2

Закарпатська 101,5 99,8 105,9 105,0

Запорізька 105,5 94,5 95,9 107,2

Івано-Франківська 115,6 97,2 94,1 120,2

Київська  114,7 94,4 97,4 112,5

Кіровоградська 107,5 109,0 99,0 102,7

Луганська 104,0 111,0 102,0 60,0

Львівська 118,2 97,1 93,7 108,1

Миколаївська 118,5 112,2 99,9 102,7

Одеська   120,0 100,9 98,5 100,9

Полтавська 103,6 97,1 100,0 98,2

Рівненська 116,1 126,2 120,3 97,0

Сумська 117,4 97,9 95,2 112,4

Тернопільська 102,9 97,5 100,5 99,5

Харківська 113,9 101,8 98,4 99,6

Херсонська 115,3 105,1 104,4 100,9

Хмельницька 108,9 81,6 82,0 97,7

Черкаська 108,5 100,9 101,3 101,6

Чернівецька 104,7 100,9 102,1 109,8

Чернігівська 108,9 102,1 95,0 94,4

м.Київ 103,4 97,2 99,4 96,5
 
 

1 У цій та наступній табл. (стор.12) без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 
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Виробництво найважливіших видів промислової продукції  
у січні–березні 2019 року 

 
 Вироблено 

за січень–
березень  

2019 

Січень–березень
2019 до  

січня–березня 
2018, у % 

Вироблено більше, 
менше (–), ніж за 
січні–березні 2018

    
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Камінь дроблений (щебінь), який 
використовується як наповнювач 
бетону для дорожнього покриття та 
подібних цілей (крім гальки, гравію 
та кремнію), тис.т 231,9 99,3 –1,6
Гранули, щебень (камінь дроблений), 
крихта та порошок; галька гравій, 
тис.м3 178,8 91,6 –16,3
Каолін і глини каолінові інші, т к к к

Переробна промисловість 
Свинина свіжа чи охолоджена – туші, 
напівтуші (уключаючи оброблені 
сіллю чи консервантами для 
тимчасового зберігання), т 225 58,9 –157
Вироби ковбасні та подібні продукти 
з м’яса субпродуктів чи крові тварин 
та подібні вироби і харчові продукти 
на їхній основі (крім виробів 
ковбасних), т 396 71,4 –159
Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, т  1894 88,5 –247
Суміші соків фруктових та овочевих, 
тис.л к к к
Корми готові для тварин, що 
утримуються на фермах, крім 
борошна та гранул із люцерни, т   1237 91,2 –120
Вино з концентрацією спирту більше 
15% (Портвейн, Мадера, Херес та 
інші), тис. дал 3,6 85,7 –0,6
Води натуральні мінеральні газовані, 
тис.дал  3829,1 94,1 –242
Сукні трикотажні машинного або 
ручного в’язання, жіночі та дівчачі, 
тис.шт 29,3 69,8 –12,7
Жилети, анораки, лижні куртки, 
куртки вітрозахисні та подібні 
вироби (крім піджаків та блейзерів, 
трикотажних, просочених, з 
покриттям, ламінованих або 
гумованих), чоловічі та хлопчачі, 
тис.шт  20,4 92,7 –1,6
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Продовження 

 
Вироблено 
за січень–

березень 2019

Січень–березень 
2018 до  

січня–березня 
2018, у % 

Вироблено більше, 
менше (–), ніж за 
січні–березні 2018

 
Пальта та плащі тощо, жіночі та 
дівчачі, тис.шт к к к
Футболки, майки і подібні вироби, 
трикотажні машинного або ручного 
в’язання, тис.шт 113,5 73,9 –40,0
Сукні, крім трикотажних, жіночі та 
дівчачі, тис.шт  6,8 101,5 0,1

Спідниці та спідниці-брюки (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 22,7 194,0 11,0

Сорочки (крім трикотажних) чоловічі 
та хлопчачі, тис.шт 64,3 52,7 –57,8

Блузки, сорочки та батники (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 103,9 69,0 –46,7

Деревина, з ялини та смереки уздовж 
розпиляна чи розколота, розділена на 
частини чи лущена, завтовшки більше 
6 мм, тис.м3 11,4 129,5 2,6

Деревина листяних порід у вигляді 
погонажу, профільованого уздовж 
будь-якого з ребер чи площин (крім 
брусків, планок та фріз для 
паркетного або дерев’яного покриття 
підлоги, т 1904 95,8 –83

Шпон; листи для фанери клеєної, 
деревина інша уздовж розпиляна, 
розділена на шари чи лущена, 
завтовшки 6 мм і менше, з деревини 
листяних порід, м3 1651 69,2 –734

Вікна, двері балконні та їх рами, з 
деревини, шт 239 77,0 –395

Двері та їх коробки і пороги, з 
деревини, шт 91 54,5 –76

Гранули та брикети з пресованої або 
агломерованої деревини, залишків або 
відходів рослинного походження, т 3557 145,1 1106

Коробки та ящики, з паперу або 
картону гофрованих, т 75 81,5 –17
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Продовження 

 

Вироблено
за січень–
березень 

2019 

Січень–
березень 
2019 до  
січень–
березень 
2018, у %

Вироблено 
більше, 

менше (–), 
ніж за 
січень–
березень 

2018 
  
Вугілля деревне, агломероване чи неагломероване 
(уключаючи вугілля зі шкарлупи або горіхів), т 11792 110,7 1110

Елементи конструкцій збірні для будівництва з 
цементу, бетону або каменю штучного, тис.т 2,8 59,6 –1,9

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 27,8 135,6 7,3

Меблі для сидіння з дерев’яним м’які (уключаючи 
гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім 
обертових), шт 10648 193,4 5142

Меблі кухонні, шт 43431,2 136,2 11544,6

Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, 
призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт 5978 78,2 –1666

Меблі для спалень дерев’яні (крім вмонтованих у 
стіну шаф, каркасів матрацних, світильників 
освітлювального устаткування, дзеркал, призначених 
для встановлення на підлозі, сидінь), шт 12494 34,5 –23712

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт год 38,1 96,0 х
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Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
за основними видами діяльності у січні–березні 2019 року 

 
 

Код 
за КВЕД- 

2010 

Обсяг 
реалізованої 
промислової 
продукції 
(товарів, 
послуг) без 

ПДВ та акцизу, 
тис.грн 

Питома вага 
в 

загальному 
обсязі 

реалізованої 
продукції, %

   
Промисловість  B+C+D+E 7203438,8 100,0
Добувна та переробна промисловість B+C 4542917,7 63,1
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 44075,4 0,6
Переробна промисловість  С 4498842,3 62,5
неї   
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 10-12 391412,5 5,4
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 367042,5 5,1
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   16-18 352154,3 4,9
виробництво коксу та продуктів нафто-
перероблення 19 – –
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 334130,2 4,6
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 к к
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22+23 96769,1 1,3
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  24+25 55076,2 0,8
машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 26-30 2573541,5 35,7

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря D 2565493,2 35,6
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами  E 95027,9 1,3

 

Примітка. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним 
підходом (за однорідними продуктами).  
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Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
по містах та районах у січні–березні 2019 року 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції  

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

 

тис.грн 
у % до всієї реалізованої 

продукції 
 
По області 7203438,8 100,0

м.Ужгород 2421436,8 33,6

м.Берегово 146981,6 2,0

м.Мукачево 627728,5 8,7

м.Хуст 58683,7 0,8

м.Чоп 35205,2 0,5

Берегівський 62962,2 0,9

Великоберезнянський 55992,2 0,8

Виноградівський 342312,1 4,8

Воловецький 10100,5 0,1

Іршавський 59527,5 0,8

Міжгірський 19356,0 0,3

Мукачівський 179387,5 2,5

Перечинський 359530,9 5,0

Рахівський 51437,6 0,7

Свалявський 241266,2 3,3

Тячівський 106191,1 1,5

Ужгородський 2321807,3 32,2

Хустський 103531,9 1,4
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Обсяг реалізованої промислової продукції  
за регіонами у січні–березні 2019 року1 

 
Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг)  
без ПДВ та акцизу  

млн.грн 
у % до всієї реалізованої 

продукції 
 
Україна2 654767,8 100,0

Вінницька 20497,0 3,1

Волинська 7979,1 1,2

Дніпропетровська 121333,6 18,5

Донецька2 77502,6 11,8

Житомирська 11764,3 1,8

Закарпатська 7203,4 1,1

Запорізька 51067,9 7,8

Івано-Франківська 17942,4 2,7

Київська  30249,0 4,6

Кіровоградська 7939,8 1,2

Луганська2 6594,6 1,0

Львівська 26805,7 4,1

Миколаївська 16715,6 2,5

Одеська   15479,6 2,4

Полтавська 49538,4 7,6

Рівненська 10854,8 1,7

Сумська 13100,5 2,0

Тернопільська 5385,7 0,8

Харківська 50223,0 7,7

Херсонська 7597,2 1,2

Хмельницька 10964,1 1,7

Черкаська 18854,0 2,9

Чернівецька 4104,0 0,6

Чернігівська 8257,9 1,3

м. Київ 56813,6 8,7
 

    
1 Див. виноску до табл. на стор.6  
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 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  
на одну особу в розрізі районів (міст)  

у січні–березні 2019 року 
 

 грн 

  
По області 5728,5

м.Ужгород 21157,7

м.Берегово 6101,9

м.Мукачево 7308,9

м.Хуст 1852,5

м.Чоп 3945,4

Берегівський 1242,9

Великоберезнянський 2126,1

Виноградівський 2826,2

Воловецький 419,9

Іршавський 592,3

Міжгірський 406,3

Мукачівський 1789,3

Перечинський 11272,0

Рахівський 554,4

Свалявський 4425,0

Тячівський 605,4

Ужгородський 32411,6

Хустський 1082,4
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Обсяги замовлень на виробництво  
продукції переробної промисловості (товарів, послуг) 

по містах та районах у січні–березні 2019 року 
 
Обсяг замовлень 

на виробництво продукції, 
виконання робіт, послуг 

без ПДВ та акцизу, що надійшли 
фактично, тис.грн  

усього 
з нього 

іноземних 
замовлень 

Частка обсягу
іноземних 
замовлень 

у загальному 
обсязі 

замовлень, % 

 
По області 3415728,4 806177,6 23,6

м.Ужгород 296589,6 62084,6 20,9

м.Берегово 121115,1 41378,2 34,2

м.Мукачево 593207,4 191827,0 32,3

м.Хуст 42104,5 14521,8 34,5

м.Чоп к к к

Берегівський 41821,4 16145,2 38,6

Великоберезнянський 54042,1 21249,4 39,3

Виноградівський 308754,8 108255,2 35,1

Воловецький к к к

Іршавський 54820,0 13717,1 25,0

Міжгірський 18781,9 5344,3 28,5

Мукачівський 39337,9 12973,9 33,0

Перечинський 334373,8 58926,9 17,6

Рахівський к к к

Свалявський 86835,1 30327,2 34,9

Тячівський 10427,6 3914,2 37,5

Ужгородський 1332396,9 191565,7 14,4

Хустський 38473,6 15867,8 41,2
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Методологія формування окремих cтатистичних показників 
 

Індекс промислової продукції розраховують відповідно до 
міжнародних стандартів. Базовою формулою для розрахунку є індекс 
фізичного обсягу Ласпейреса. Розрахунок базується на даних про динаміку 
виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі 
валової доданої вартості за базисний рік. Індекс визначають без 
урахування діяльності з розподілення газу, теплоенергії, води, оброблення 
відходів і брухту та видавничої діяльності. 

Індекс до попереднього року визначають як співвідношення суми 
місячних індексів певного року до середньомісячного значення базисного 
року до відповідної суми попереднього року. 

З 2013 року розрахунок індексів здійснюється за видами діяльності в 
секціях "В", "С", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік. 

Виробництво промислової продукції показане по валовому 
випуску, тобто разом з продукцією, призначеною для подальшої 
переробки в межах одного підприємства. 

Інформація щодо виробництва промислової продукції з 2011р. 
надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка базується 
на Статистичній класифікації продукції за видами економічної діяльності 
Європейського Союзу (СРА, 2008) та Переліку продуктів для європейської  
статистики виробництва (PRODCOM 2012).  

Обсяг реалізованої продукції промисловості (товарів, послуг) 
визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства 
готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених 
як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах 
(включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за 
виключенням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного 
збору тощо). Продукція (товари, послуги) вважається реалізованою після 
оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї. Дані 
щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за 
функціональним принципом (по однорідних продуктах).  
 Обсяг замовлень на виробництво промислової продукції – це 
вартість усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво 
промислової продукції як з власної сировини, придбаної сировини, а 
також із давальницької сировини, виконання послуг промислового 
характеру; показник відстежується за видами діяльності переробної 
промисловості. Обсяг замовлень уключає замовлення, отримані як на 
підставі укладених договорів, так і на підставі інших документів, 
учинених у письмовій формі. 
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